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Zaměření na čtenářský zážitek představuje velmi potřebný,  produktivní trend současné literární didaktiky,
reagující (zejména v duchu podnětů recepční estetiky a psychologie) na encyklopedicky zvnějšněné školní
memorování  historizující  faktografie.    Předložená  DP,  zkoumající  na  konkrétním příkladu jedné  prózy
rozmanitost  čtenářských reakcí,  je  především takto netradičně motivovaným a podnětným příspěvkem k
literární didaktice (i když z kognitivních důvodů zabírá věkově širší spektrum čtenářských typů). 

Nadstandardním, nesporně invenčním výkonem v uvedeném směru je zejména stěžejní, praktická část práce.
Pisatelka zde předkládá tři  okruhy otázek (oceňuji jejich přístupnost,  důvtipnost i  rozpětí  -  doplnil  bych
možná  otázku na prediktabilitu  textu),  které  nejprve řeší  ze  svého vlastního pohledu a  poté  na základě
důkladně zhodnocených odpovědí  jednotlivých respondentů podává jejich typologicky výtečně rozlišený
profil. Pomineme-li kombinace, uvádí 4 typy čtenářů: čtenář příběhu, myšlenek, vlastní zkušenosti a čtenář
jiného žánru. Ačkoli kupř. v případě lyrické poezie by taková typologie doznala změny, máme zde objevný
výklad s obecným přesahem. 

Nad  první, teoretickou částí práce, která je přehledně strukturovanou kompilací ze  Slavíkova Umění zážitku
a  z literární teorie, vzniká otázka, zda některé výklady (třeba o obrazných pojmenováních) jsou v daném
kontextu  potřebné  nebo  spíš  zbytné.  Inspirativní  by  byla  naopak  opomenutá  monografie  Jiřího  Kulky
Psychologie  umění,  kde  najdeme  v  oddílu  Vnímání  uměleckého  díla  zásadní  kapitoly jako  Motivace  a
receptivní záměr,  Percepce, Dekódování,  Interpretace, Estetická responze, Problém pochopení,  Esteticko-
psychologické otázky přípravy uměleckého zážitku. 

Zvláštní  ocenění  si  zaslouží  výběr  testované  knihy  -  Dívka  s  pomeranči,  jejíž  nekonvenční  čtenářský
potenciál  pisatelka  podrobně  osvětluje.  Při  výběru  respondentů   byla  správně  zdůrazněna  genderová
rovnováha  a  široké  věkové  rozpětí  (12  až  71  let),  nicméně  zařazení  konkrétních  osob  zůstává   trochu
zahaleno tajemstvím. 

Několik  stylistických drobností:  Titulování  autora  "pan" (s.  10,  13,  15)  působí  v  odborném stylu  příliš
žoviálně. Neobratné jsou perzonifikace "prožitková složka se zabývá", "významovou složku bude zajímat"
(s. 19). Citovaná definice čtení (s. 22)  jako "jakékoli soustředěné vnímaní literárního vyprávění" je zjevně
redukována na narativní literaturu. Název druhého okruhu otázek "Otázky zaměřené na  proces čtení dané
knihy"  se  poněkud  překrývá  s  názvem  prvního  okruhu,  který  zní  "Otázky  zaměřené  na  zážitek  a
bezprostřední vnímání díla". -  Namísto "proces čtení" by proto bylo myslím vhodnější použít "okolnosti
čtení". 
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